*MESUX000JPAH*
Sp. značka: SVO/1865/2017/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 70. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 7.8.2017
Jednání Rady města zahájil v 18:10 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, Mgr. Petr Týfa
Omluveni: Ing. Jaroslav Chmelař, Ing. Václav Jiránek
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu

1.

Otevírání obálek a vyhodnocení podaných nabídek v rámci VZMR na služby s
názvem "Zpracování žádosti o dotaci a administraci realizace akce „Rekonstrukce
objektu č.p. 473, k.ú. Svoboda nad Úpou na sociální bydlení a víceúčelový sál“ v
rámci výzvy IROP 2014 - 2020

2.

Návrh Smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru generálního projektanta na
výstavbu hasičské zbrojnice

3.

Žádost o souhlas s oplocením parcely p.p.č. 809/10 v k.ú. Svoboda nad Úpou

4.

Žádost o finanční příspěvek na opravu plotu u čp. 30 nebo slevu na nájemném za
parcelu p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I

5.

Žádost o souhlas s umístěním stavby pro zemědělství - přístřešek pro zemědělskou
techniku na parcele p.p.č. 19/6 v k.ú. Maršov I

6.

Žádost o stanovisko města k projektu vybudování parkoviště u čp. 91 na Novém
Světě dle PD

7.

Návrh programu 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 6.9.2017

8.

Zpracování návrhu rozdělení finančních příspěvků v rámci všech dotačních
programů pro zastupitelstvo

9.

Souhlas města k žádosti o zavedení pečovatelské služby
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1. Otevírání obálek a vyhodnocení podaných nabídek v rámci VZMR na služby s
názvem "Zpracování žádosti o dotaci a administraci realizace akce „Rekonstrukce
objektu č.p. 473, k.ú. Svoboda nad Úpou na sociální bydlení a víceúčelový sál“ v rámci
výzvy IROP 2014 - 2020
Radě města byly předloženy dvě doručené nabídky v rámci VZMR na služby s názvem
"Zpracování žádosti o dotaci a administraci realizace akce „Rekonstrukce objektu č.p. 473, k.ú.
Svoboda nad Úpou na sociální bydlení a víceúčelový sál“ v rámci výzvy IROP 2014 - 2020, a to
od společností:
- Profesionálové, a.s., IČ 288 06 123, Hradec Králové - nabízí cenu ve výši 370.000 Kč bez DPH
(447.700 Kč včetně DPH)
- DRAG s.r.o., IČ 015 58 081, Trutnov - nabízí cenu ve výši 185.400 Kč bez DPH (224.334 Kč
včetně DPH).
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci VZMR na služby s názvem "Zpracování žádosti o dotaci a administraci realizace akce
„Rekonstrukce objektu č.p. 473, k.ú. Svoboda nad Úpou na sociální bydlení a víceúčelový sál“ v
rámci výzvy IROP 2014 - 2020 nabídku od společnosti DRAG s.r.o., IČ 015 58 081, Trutnov,
která nabídla cenu ve výši 185.400 Kč bez DPH (224.334 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo, která byla součástí nabídky.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/859/70/2017 bylo přijato.
2. Návrh Smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru generálního projektanta na
výstavbu hasičské zbrojnice
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru generálního
projektanta (viz příloha originálu zápisu) na výstavbu hasičské zbrojnice s Ing. Zdeňkem
Fibikarem (členem sdružení DRUPOS Trutnov). Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo na výkon autorského dozoru generálního projektanta (viz příloha originálu
zápisu) na výstavbu hasičské zbrojnice s Ing. Zdeňkem Fibikarem (členem sdružení DRUPOS
Trutnov).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/860/70/2017 bylo přijato.
3. Žádost o souhlas s oplocením parcely p.p.č. 809/10 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost Martina a Václava Davidových o souhlas s oplocením
pozemku p.p.č. 809/10 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Bude se jednat o oplocení bez podezdívky, z
pletiva výšky 125 cm a s dostatečnou mezerou mezi plotem a asfaltovým povrchem tak, aby bylo
zachováno odvedení povrchových vod z komunikace umístěné na p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou v souladu s ujednání v čl. X. Kupní smlouvy č.j. SVO/867/2017, SML000337 spojené
se smlouvou o zřízení služebnosti ze dne 10.4.2017. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s oplocením pozemku p.p.č. 809/10 v k.ú. Svoboda nad Úpou na základě žádosti Martina a
Václava Davidových, přičemž se bude jednat o oplocení bez podezdívky, z pletiva výšky 125 cm
a s dostatečnou mezerou mezi plotem a asfaltovým povrchem tak, aby bylo zachováno odvedení
povrchových vod z komunikace umístěné na p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou v souladu s
ujednání v čl. X. Kupní smlouvy č.j. SVO/867/2017, SML000337 spojené se smlouvou o zřízení
služebnosti ze dne 10.4.2017.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/861/70/2017 bylo přijato.
4. Žádost o finanční příspěvek na opravu plotu u čp. 30 nebo slevu na nájemném za
parcelu p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost Společenství vlastníků jednotek Černohorská čp. 30 o
finanční příspěvek na opravu plotu kolem pronajaté části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I
nebo snížení nájemného za část pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I. Rada se žádostí zabývala a
konstatovala, že město nepotřebuje mít oplocený pozemek, který má Společenství vlastníků čp.
30 pronajatý a smluvně jej využívá pro své potřeby, takže pokud si jej chtějí oplotit, tak rada s
tímto záměrem souhlasí (pokud bude opraven ve stejném duchu), ale na jejich vlastní náklady.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost Společenství vlastníků jednotek Černohorská čp. 30 o finanční příspěvek na opravu plotu
kolem pronajaté části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I nebo snížení nájemného za část
pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I, protože město nepotřebuje mít oplocený pozemek, který
má Společenství vlastníků čp. 30 pronajatý a smluvně jej využívá pro své potřeby, takže pokud si
jej chtějí oplotit, tak rada s tímto záměrem souhlasí (pokud bude opraven ve stejném duchu), ale
na jejich vlastní náklady.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/862/70/2017 bylo přijato.
5. Žádost o souhlas s umístěním stavby pro zemědělství - přístřešek pro zemědělskou
techniku na parcele p.p.č. 19/6 v k.ú. Maršov I
Radě města byla předložena žádost zástupce investora (JANSA PROJEKT s.r.o.) o souhlas s
umístěním stavby pro zemědělství - přístřešek pro zemědělskou techniku na pozemku p.p.č. 19/6
v k.ú. Maršov I včetně projektové dokumentace. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s umístěním stavby pro zemědělství - přístřešek pro zemědělskou techniku na pozemku p.p.č.
19/6 v k.ú. Maršov I na základě žádosti zástupce investora (JANSA PROJEKT s.r.o.).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/863/70/2017 bylo přijato.
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6. Žádost o stanovisko města k projektu vybudování parkoviště u čp. 91 na Novém
Světě dle PD
Radě města byla předložena žádost pana Rudolfa Mudrocha o stanovisko města k projektu
vybudování parkoviště dle přiložené projektové dokumentace (viz příloha originálu zápisu).
Rada se žádostí zabývala a bylo zjištěno, že se jedná o nezbytně nutné technické vybavení
sloužící provozu přípustných a podmínečně přípustných aktivit (výtah z regulativů k Územnímu
plánu), a tudíž rada se záměrem souhlasí s tím, že přístup na parkoviště je zamýšlen přes
pozemky města p.p.č. 583/1 a 192/3, oba v k.ú. Maršov I a v tomto případě bude postupováno
formou vzorové smlouvy o zřízení práva služebnosti věcného břemene na právo umístění a
užívání zpevněné plochy na výše uvedených pozemcích, včetně provádění údržby, oprav a
likvidace ve prospěch každého vlastníka pozemku s parcelním číslem stavebním 114 v k.ú.
Maršov I, jehož součástí je budova Pensionu family s číslem popisným 91. Bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost pana Rudolfa Mudrocha o stanovisko města k projektu vybudování parkoviště dle
přiložené projektové dokumentace (viz příloha originálu zápisu) za podmínky uzavření vzorové
smlouvy o věcném břemeni (viz dále), která bude podkladem pro příslušné stavební řízení. Jedná
se o nezbytně nutné technické vybavení sloužící provozu přípustných a podmínečně přípustných
aktivit (výtah z regulativů k Územnímu plánu), přičemž přístup na parkoviště je zamýšlen přes
pozemky města p.p.č. 583/1 a 192/3, oba v k.ú. Maršov I a v tomto případě bude postupováno
formou vzorové smlouvy o zřízení práva služebnosti věcného břemene na právo umístění a
užívání zpevněné plochy na výše uvedených pozemcích, včetně provádění údržby, oprav a
likvidace ve prospěch každého vlastníka pozemku s parcelním číslem stavebním 114 v k.ú.
Maršov I, jehož součástí je budova Pensionu family s číslem popisným 91.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/864/70/2017 bylo přijato.
7. Návrh programu 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 6.9.2017
Radě města byl předložen návrh programu 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou dne 6.9.2017 (viz příloha originálu zápisu). Rada neměla k návrhu připomínky, a proto
bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 6.9.2017 (viz
příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/865/70/2017 bylo přijato.
8. Zpracování návrhu rozdělení finančních příspěvků v rámci všech dotačních
programů pro zastupitelstvo
Radě města byly předloženy veškeré podané žádosti o finanční příspěvky v rámci všech
dotačních programů. Rada zkontrolovala náležitosti žádostí a zabývala se přípravou návrhu
rozdělení pro zastupitelstvo dle kritérií, která byla součástí dotačních programů. Bylo provedeno
vyhodnocení kritérií a připraven návrh pro zastupitelstvo. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města podané žádosti o finanční příspěvky v rámci všech dotačních programů
včetně návrhu na rozdělení v rámci jednotlivých dotačních programů (viz příloha originálu
zápisu) po vyhodnocení kritérií.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/866/70/2017 bylo přijato.
9. Souhlas města k žádosti o zavedení pečovatelské služby
Radě města byla předložena žádost ředitelky DPS o souhlas města k žádosti o zavedení
pečovatelské služby pro občana Svobody nad Úpou dle žádosti (viz příloha originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro občana Svobody nad Úpou dle žádosti (viz příloha
originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/867/70/2017 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 7.8.2017 ve 20,50 hodin. Další pravidelná schůze rady
proběhne dne 30.8.2017 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 8.8.2017.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 70. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 7.8.2017.

…………………………………….
Mgr. Petr Hynek
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení ze 70. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 07.08.2017
USNESENÍ č. RM/859/70/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci VZMR na služby s názvem "Zpracování žádosti o dotaci a administraci realizace akce
„Rekonstrukce objektu č.p. 473, k.ú. Svoboda nad Úpou na sociální bydlení a víceúčelový
sál“ v rámci výzvy IROP 2014 - 2020 nabídku od společnosti DRAG s.r.o., IČ 015 58 081,
Trutnov, která nabídla cenu ve výši 185.400 Kč bez DPH (224.334 Kč včetně DPH) a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo, která byla součástí nabídky.
USNESENÍ č. RM/860/70/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo na výkon autorského dozoru generálního projektanta (viz příloha originálu
zápisu) na výstavbu hasičské zbrojnice s Ing. Zdeňkem Fibikarem (členem sdružení DRUPOS
Trutnov).
USNESENÍ č. RM/861/70/2017
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s oplocením pozemku p.p.č. 809/10 v k.ú. Svoboda nad Úpou na základě žádosti Martina a
Václava Davidových, přičemž se bude jednat o oplocení bez podezdívky, z pletiva výšky 125
cm a s dostatečnou mezerou mezi plotem a asfaltovým povrchem tak, aby bylo zachováno
odvedení povrchových vod z komunikace umístěné na p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
v souladu s ujednání v čl. X. Kupní smlouvy č.j. SVO/867/2017, SML000337 spojené se
smlouvou o zřízení služebnosti ze dne 10.4.2017.
USNESENÍ č. RM/862/70/2017
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost Společenství vlastníků jednotek Černohorská čp. 30 o finanční příspěvek na opravu
plotu kolem pronajaté části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I nebo snížení nájemného za
část pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I, protože město nepotřebuje mít oplocený pozemek,
který má Společenství vlastníků čp. 30 pronajatý a smluvně jej využívá pro své potřeby, takže
pokud si jej chtějí oplotit, tak rada s tímto záměrem souhlasí (pokud bude opraven ve stejném
duchu), ale na jejich vlastní náklady.
USNESENÍ č. RM/863/70/2017
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s umístěním stavby pro zemědělství - přístřešek pro zemědělskou techniku na pozemku p.p.č.
19/6 v k.ú. Maršov I na základě žádosti zástupce investora (JANSA PROJEKT s.r.o.).
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USNESENÍ č. RM/864/70/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost pana Rudolfa Mudrocha o stanovisko města k projektu vybudování parkoviště dle
přiložené projektové dokumentace (viz příloha originálu zápisu) za podmínky uzavření
vzorové smlouvy o věcném břemeni (viz dále), která bude podkladem pro příslušné stavební
řízení. Jedná se o nezbytně nutné technické vybavení sloužící provozu přípustných a
podmínečně přípustných aktivit (výtah z regulativů k Územnímu plánu), přičemž přístup na
parkoviště je zamýšlen přes pozemky města p.p.č. 583/1 a 192/3, oba v k.ú. Maršov I a v
tomto případě bude postupováno formou vzorové smlouvy o zřízení práva služebnosti
věcného břemene na právo umístění a užívání zpevněné plochy na výše uvedených
pozemcích, včetně provádění údržby, oprav a likvidace ve prospěch každého vlastníka
pozemku s parcelním číslem stavebním 114 v k.ú. Maršov I, jehož součástí je budova
Pensionu family s číslem popisným 91.
USNESENÍ č. RM/865/70/2017
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 6.9.2017 (viz
příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/866/70/2017
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města podané žádosti o finanční příspěvky v rámci všech dotačních programů
včetně návrhu na rozdělení v rámci jednotlivých dotačních programů (viz příloha originálu
zápisu) po vyhodnocení kritérií.
USNESENÍ č. RM/867/70/2017
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro občana Svobody nad Úpou dle žádosti (viz příloha
originálu zápisu).
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